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މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފައިނު ،ދިވެހިރާއްޖެ

ރ.ފައިނ ފޓްސަލް ދަނޑ ބޭނން ކރމގެ އސޫލް
ތަޢާރފާއި ނަން

.1

ޢަމަލކރަން ފަށާ ތާރީޚް:

.2

(ހ) މިއީ ،ރ .ފައިނ ފޓްސަލްދަނޑ ދޫކރމާއި ބޭނންކރމަށް ހެދިފައިވާ އސޫލ" އެވެ.
(ށ) މި އސޫލަށް ކިޔާކީ "ރ.ފައިނ ފޓްސަލްދަނޑ ބޭނންކރމގެ އޞޫލ" އެވެ.

ފޓްސަލް

ދަނޑާއި،

ޗޭންޖިންރޫމް ބޭނންކރން

.3

މި ޢޞޫލަށް ޢަމަލކރަން ފަށާނީ ފައިނ ކައންސިލން ފާސްކރމަށްފަހގައެވެ.

(ހ) ފޓްސަލްދަނޑާއި ޗޭންޖިންގ ރޫމް ބޭނންކރމގައި ،އެންމެހައި ފަރާތްތަކން މި އސޫލަށް
ފރިހަމައަށް އިޙތިރާމް ކރަން ވާނެއެވެ.
(ށ) ފޓްސަލްދަނޑާއި ޗޭންޖިންރޫމް ބޭނންކރާ ހރިހާ ފަރާތްތަކން ތަނގެ ސާފތާހިރކަމަށް
ޙާއްޞަ

ސަމާލކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ .އެގޮތން ފޓްސަލްދަނޑާއި ،ޗޭންޖިންގ ރޫމަށް ކނި

އެޅމާއި ތަނަށް ގެއްލންވާފަދަ ކަމެއްކރމަކީ މަނާކަމެކެވެ .އަދި ދަނޑ ބޭނންކރަންވާނީ
ދަނޑަށް ވެލިނޭޅޭނެގޮތގެ މަތިންނެވެ.
(ނ) މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) އާއި ޚިލާފވާ ފަރާތްތަކާއި މެދ މި އޞޫލގެ ދަށން ފިޔަވަޅ
އެޅޭނެއެވެ.
ފޓްސަލްދަނޑ
ގަޑިތައް

ދޫކރެވޭނ ެ

 .4ފޓްސަލްދަނޑ ދޫކރެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތގެ މަތިންނެވެ.
(ހ) ރަސްމީ ބަންދ ދވަސްތަކގައި
ހެނދނ

 6:00އިން  10:00އަށް

ހަވީރ

 4:00އިން  6:00އަށް

ރޭގަނޑ

 8:00އިން  11:00އަށް

(ށ) ރަސްމީ ދވަސްތަކގައި
ހެނދނ

 6:00އިން  8:00އަށް

ހަވީރ

 4:00އިން  6:00އަށް

ރޭގަނޑ

 8:00އިން  11:00އަށް

(ނ) ރަމަޟާންމަހ
ހަވީރ

 4:45އިން  5:45އަށް

ރޭގަނޑ

 9:00އިން  12:00އަށް

(ރ) މބާރާތެއް ކޅމަށް

ފޓްސަލްދަނޑ ދޫކރެވޭގޮތް

ހެނދނ

 6:00އިން  11:00އަށް

މެންދރ

 1:00އިން  3:00އަށް

ހަވީރ

 4:00އިން  6:00އަށް

ރޭގަނޑ

 8:00އިން  12:00އަށް

( .5ހ) ދަނޑު ބޭނުންކުރެވޭނީ އެކަމަށްއެދޭ ފޯރމް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.
(ށ) ދަނޑު ދޫކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާއިރު މަދުވެގެން ( 10ދިހައެއް) ކުޅުންތެރިންގެ ނަން ހިމެނިފައި
އޮންނަންވާނެއެވެ .ކޮންމެ ޓީމެއްގެ ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅާއިރު ،ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިކޮށް އުނިކޮށް ހެދޭ
ގޮތަށް ހުސް  2ޖާގަ ބޭއްވިދާނެއެވެ .މި  2ޖާގައިގާ  2ކުޅުންތެރިން ހިމަނާ އުނިކޮށް ހެދުމުގެ
އިޙްތިޔާރު ޓީމްތަކުގެ މެނޭޖަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ) ޓީމތަކަށް ދަނޑ ލިބޭ ގަޑި ކަނޑައަޅާނީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބނާ

ރ.ފައިނ ކައންސިލް

އިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކރާ ޓީމތަކގެ މެދގައި ނެގޭ ގރއަތަކންނެވެ.
(ރ) މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބނާ ގރއަތން ޓީމތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ގަޑިތައް ،ދވަހން ދވަހަށް
ބަދަލވާގޮތަށް މަސްދވަހަށް ތާވަލ ކރެވޭނެއެވެ .އަދި މި ތާވަލ ،ގރއަތ ލމާއި ހަމައަށް
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޓީމތަކަށް ،ތާވަލގައި ފެއްޓމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްގެ  3ދވަސް ކރިން
ޓީމތަކާއި ހަވާލކރެވޭނެއެވެ .މި މއްދަތގައި ،އެއްވެސް ސަބަބަކާހރެ ޓީމތަކަށް ތާވަލް ހަވާލ
ނކރެވޭނަމަ ކރިން ހަވާލކޮށްފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ފޓްސަލްދަނޑ ބޭނންކރން ކރިއަށް
ގެންދެވިދާނެއެވެ.
(ބ ) ތާވަލގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ޓީމަކަށް ޙާޒިރ ނވެވޭނަމަ ނވަތަ އެ ފރޞަތ ބޭނންކރަން
ބޭނންނވާނަމަ އެ ޓީމަކން އެހެންޓީކަށް އެވަގތ ދެވިދާނެއެވެ.
(ޅ ) މި މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތގެ މަތިން އެ ޓީމަކން އެހެންޓީމަކަށް ފރޞަތ ނދޭހާހިނދ
އެހެންޓީމަކން އެވަގތގެ ބޭނން ކޮށްގެންނވާނެއެވެ.
(ކ) ދަނޑު ދޫކުރެވޭނީ ޓީމަކަށް ދުވާލަކު ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރަށެވެ .ނަމަވެސް ،ޓީމްތަކުގެ ޢަދަދަށް ބަލައި
ޓީމުތަކުން އިތުރުވަގުތު ބޭނުންވާނަމަ އިތުރު ވަގުތު ދެވިދާނެއެވެ.
(އ) ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ލައިޓްތައް ދިއްލުމާއި ،ނިއްވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކައުންސިލުގެ
ބެލުމުގެދަށުންނެވެ .މިނޫން ގަޑިތަކުގައި ދަނޑު ދިއްލައިގެން ނުވަތަ މިނޫންގޮތަކަށްވެސް ދަނޑު
ބޭނުންކުރާނަމަ ލައިޓްތައް ނިންވާލުމާއި ދަނޑު ބަންދުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ވ) ސްކލޫލް ކދިންނަށް ދަނޑ ބޭނން ކރމގެ ފރޞަތ ފަހި ކރމގެ ގޮތން ސްކޫލާއި
ކައންސިލާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ތައްޔާރ ކރެވޭ ތާވަލެއްގެ ދަށން ދަނޑ ދޫކރެވިދާނެއެވެ.
މބާރާތެއް ކޅމަށް ފޓްސަލ ް
ދަނޑ ދޫކރން

( .6ހ) ރަސްމީ އިދާރާއަކން ނވަތަ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކލަބ ޖަމއިއްޔާއަކން މބާރާތެއް

ބޭއްވމަށް

ބޭނންވާނަމަ ،މބާރާތް ބާއްވަން ބޭނންވާ ތާރީޚްގެ  10ދވަސްކރިން އިދާރާއަށް ލިޔމަކން
ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ) ދަނޑު ދޫކުރާ ފޯމް ބަލައިގަންނަ ގަޑިއަކީ ބަންދުނޫންކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  9:00ން މެންދުރުފަހު
 12:00އަށެވެ ( .ފޯމް ލިބެންހުންނާނީ ރ.ފައިނު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިންނެވެ).

(ނ) އަމިއްލަ ފަރދަކ މބާރާތެއް ބޭއްވމަށް ދަނޑ ހޯދމަށް ރ .ފައިނ ކައންސިލް އިދާރާއަށް
ހށައަޅާނަމަ މބާރާތް ބާއްވާ މަޤޞަދާއި އަމާޒވާފަރާތްތަކާއި އަދި މޅި މބާރާތގެ އިންތިޒާމްތައް
ހިމެނޭގޮތަށް ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ތައްޔާރކޮށް  10ދވަސްކރިން ހށަހަޅާ ހއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
(ބ ) މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބނާ ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ މަގޞަދތަކާއި އަމާޒވާ ފަރާތްތަކާއި އެހެނިހެން
މަޢލޫމާތކަށްބަލާ ރ.ފައިނ ކައންސިލް އިދާރާއިން ވަޒަންކރމަށްފަހ ހށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ނވަތަ
ފަރާތްތަކަކަށް ހއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.
މެޗެއްކޅމަށް ފޓްސަލްދަނޑ

.7

ދޫކރން

(ހ) މި އސޫލގެ ( ) 4ނަންބަރގެ (ހ) ގައި ބނާ ޓީމތަކަށް މެޗެއް ކޅމަށް ފޓްސަލް ދަނޑ
ހޯދމަށް ހއްދައަކަށް މެޗްކޅެން ބޭނންވާ ތާރީޚްގެ  3ދވަސް ކރިން އެދެންވާނެއެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވާގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވީނަމަވެސް ޓީމތަކަށް ދެވޭ ތާވަލްގައިގައިވާ
ގަޑިތަކގައި އެޓީމަކަށް ލިބޭ ވަގތގައި މެޗެއް އިންތިޒާމްކޮށް ކޅމމަކަށް މި އސޫލ ހރަހެއް
ނާޅައެވެ.
(ނ) ރަށުން ބޭރު  2ޓީމެއް ދަނޑުގެ ބޭނުންކުރަން އެދިއްޖެނަމަ ފީއެއް ނެގުމުގެ އިޙްތިޔާރު ކައުންސިލަށް
ލިބިގެންވެއެވެ .ފީނަގާނެ ރޭޓްތައް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
(ރ) ފޓްސަލް ދަނޑގެ ތާވަލ ހެދމާއި ދޫކރމގެ މަސައްކަތގައި ހަވާލވެ ހންނަ ފޯކަލްޕޮއިންޓްގެ
މަޢލޫމާތ ކައންސިލން އާންމ ކރަންވާނެއެވެ.

ޗޭންޖިންގ ރޫމް ބޭނކރން
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(ހ ) ޓީމްތަކަށް ދަނޑ ލިބޭ ވަގތތަކގައި ޗޭންޖިންގ ރޫމް ބޭނންވާނަމަ ޗޭންޗިންގ ރޫމް
ބޭނންކރމގެ ހއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
(ށ) ޗޭންޖިންގ ރޫމްގެ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގެއްލމެއް ލިބޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއްކރމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

މނާސަބަތަކަށ ް

ޙާއްޞަ
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ދަނޑ ހސްކރން

(ހ) ރަސްމީކަމަކާގޅިގެން ނވަތަ ރަށގައި ފާހަގަ ކރާ ޙާއްޞަ ކަމަކާ ގޅިގެން ނވަތަ އެނޫންވެސް
މހިންމ ސަބަބަކާ ގޅިގެން ފޓްސަލްދަނޑ ހސްކރަން ޖެހޭ ޙާލަތގައި ދަނޑ ހސްކރމގެ
އިޙތިޔާރ ރ.ފައިނ ކައންސިލް އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މެޗަކަށް

ޙާއްޞަ
މބާރާތަކަށް
ކރމަށް

ނވަތަ

ނވަތ ަ
ޕްރެކްޓިސ ް
މބާރާތެއ ް

ބޭއްވމަށް ދަނޑ ހސްކރން
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(ހ) ޙާއްޞަ މެޗަކަށް ނވަތަ މބާރާތަކަށް ފަރިތަކރމަށް ނވަތަ މބާރާތެއް ބޭއްވމަށް ފޓްސަލްދަނޑ
ހސްކރަން ޖެހޭ ޙާލަތގައި ދަނޑ ހސްކރމގެ އިޙތިޔާރ ރ.ފައިނ ކައންސިލް އިދާރާއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ) މި އސޫލގެ ( )7(،)6(،)5އަދި ( )8މާއްދާގެ ގެ (ހ) ބނާ ކަމަކަށް ދަނޑ ހސްކރަން ޖެހޭ
ހާލަތގައި އެފަރާތަކަށް ހއްދަދެވޭ ދވަހން ފެށިގެން އެ ޙަރަކާތެއް ނިމެންދެން ޓީމތަކަށް
ހަވާލކޮށްފައިވާ

ދަނޑބޭނންކރަންވީ

ގޮތގެ

ތާވަލަށް

ޢަމަލކރން

ވަގތީ

ގޮތން

މެދކަނޑާލެވޭނެއެވެ .އަދި ހއްދަ ދެވނ ޙަރަކާތް ނިމމން ކރިން ބޭނންކރަމން އައި
ތާވަލގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަރތީބތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތގެ މަތިން
ބޭނންކރން ކރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.

ޓީމތަކން ދަނޑ

ޓީމް

ރަޖިސްޓްރީ

ކރމާއ ި
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ޓީމްގެ މެނޭޖްމަންޓް

(ހ) ޓީމެއް ރަޖިސްޓްރީ ކރމަށްޓަކާ ޓީމގެ ހރިހާކަމަކާ ޒިންމާވާނެ ފަރާތަކާ (މެނޭޖަރ) އަދި
މަދވެގެން  10ކޅންތެރިންގެ ސޮޔާއިއެކ ހަމަޖެހިފައިވާ އސޫލގެމަތިން ރ.ފައިނ ކައންސިލް
އިދާރާއަށް ހށަހެޅިދާނެއެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މެނޭޖަރގެ ޒިންމާ ނަގާފަރާތަކަށް އެހެންޓީމެއްގެ އެމަޤާމެއް
އަދައެއްނކރެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް އެހެންޓީމެއްގެ ކޅންތެރިއެއްގެ ގޮތގައި އެފަރާތަކަށް
ބައިވެރި ވެވިދާނެއެވެ.

ޓީމްގެ ކޅންތެރިން
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(ހ) ކޅންތެރިއަކ ރަޖިސްޓްރީވމަށް ގިނަވެގެން  3ޓީމެއްގައި ނަންހިމެނިދާނެއެވެ.
(ށ) ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ޓީމެއްގައި ރަޖިސްޓްރީވމަށް އެކއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިޔާ އަދި ސްކޫލްގެ
އިޢތިރާޟް ނކރާކަމގެ ސިޓީއެއް ގެންނަންވާނެއެވެ.
(ނ) ކޮންމެ ޓިމެއްގައިވެސް ރަށންބޭރ  3ކޅންތެރިން އެ ޓީމެއް ރަޖިސްޓްރީ ކރމގައި ލިސްޓްގައި
ހިމެނިދާނެއެވެ.
(ރ)  15އަހަރ ނފރޭ ކޑަ ކއްޖަކ ޓީމްލިސްޓްގައި ހިމަނައިގެން ނވާނެއެވެ.

ފޓްސަލް ދަނޑަށް ވެއްދނ ް
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މަނާތަކެތި

(ހ) ފޓްސަލްދަނޑގެ އިންފާރ ތެރޭގައި ސިނގިރޭޓް ބއިމާއި ދންފަތގެ އިސްތިއމާލ ކރމަކީ
މަނާކަމެކެވެ.
(ށ) ފިޒީޑްރިންކްސް ބަބލިގަމް ޗއިންގަމް އަދި ކޭކފަދަތަކެތި ދަނޑތެރެއަށްވައްދާ ކައިބޮއި ހެދމަކީ
މަނާކަމެކެވެ.
(ނ) ކޅންތެރިން ކޅމަށް ބޭނންކރާ ބޫޓްފަދަ ތަކެތި ދަނޑަށް އެރމގެ ކރިން ސާފކރަންވާނެއެވެ.
ފޓްސަލްދަނޑ ބޭނންކރާ ފަރާތްތަކން ބޭނންކރާ ބޫޓްޓެނިސްފަދަ ތަކެތި ސާފތާހިރ
އެއްޗަކަށް ހެދމަށްޓަކައި ދަނޑަށް އަންނައިރ ބޫޓަށް ނވަތަ ޓެނިހަށް އަރައިގެން އައމގެ
ބަދަލގައި ދަބަހަކަށް ނވަތަ ކޮތަޅަކަށް ބޫޓްލައިގެން އައިސް ދަނޑގައި ބޭނންކރމަކީ
އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ.
(ރ) ކުޅުންތެރިން ދަނޑުން ފައިބަންވާނީ ބޫޓަށް އެޅިފައި ހުންނަ ރަބަރުތައް ދަނޑު ތެރެއަށް
ހުސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
(ބ) ކުޅުންތެރިން ބޭނުންކުރަންވާނީ ޓާރފް ނުވަތަ ކޯޓް ޝޫޒެކެވެ .އުންޖެހި ބޫޓް އަދި ހުސްފައިގައި
ކުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

(ރ) ދަނޑގައި ކޅެ ނިންމމަށްފަހ ކޅމގެ ތެރެއިން އެޅިފައިވާ ތަކެތި ނަގާ ސާފކރަންވާނެއެވެ.
މައްސަލަތައް
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(ހ) ފޓްސަލްދަނޑަށް ގެއްލންވާފަދަ އެއްވެސްކަމެއް އެއްވެސް ޓީމަކން އަދި އެއްވެސް ކޅންތެރިއަކ
ކޮށްގެންނވާނެއެވެ.
(ށ) ކޅމގެ ތެރެއިން ލިބޭ ގެއްލން ފިޔަވާ ގަސްތގައި ނވަތަ އިހމާލަކން ލިބޭ ގެއްލންތަކގެ
ޒިންމާ އެޓީމަކން ނވަތަ އެކޅން ތެރިއަކން ނަގަންވާނެއެވެ.
(ށ) ދަނޑގައި ކރންމަނާކަމެއް ނވަތަ ދަނޑަށް ގެއްލންވާފަދަކަމެއް ޓީމަކން ނވަތަ ޓީމެއްގެ
ކޅންތެރިއަކވިޔަސް ކޮށްފިނަމަ އެޓީމަކަށް ނވަތަ އެ ކޅންތެރިއަކާމެދ ފިޔަވަޅ އެޅޭނެއެވެ.

(ނ) ތާވަލކޮށްގެން ޓީމަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވަގތގައި ދިމާވާ މައްސަލަ ތަކގެ ޒިންމާނަގަންޖެހޭނީ
އެޓީމެއްގެ މަސްއޫލ ވެރިޔާއެވެ .ނަމަވެސް އެ މައްސަލއެއްގެ ބާވަތން އެކށެއްކރީ މޅިޓިމގެ
އިހމާލން ނޫންކަމަށް ރ.ފައިނ ކައންސިލް އިދާރާއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކށެއް ނވަތަ
އެ އަމަލެއް ކރިފަރާތަކަށް ފިޔަވަޅ އެޅމގެ ބާރ ރ.ފައިނ ކައންސިލް އިދާރާއަށް
ލިބިބެންވެއެވެ.
(ރ) ދަނޑު ދޫކުރާ މީހަކު ނުވަތަ ޓީމަކުން ރ .ފައިނު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ނެރެފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި
ޚިލާފުވެގެން ނުވާނެއެވެ .އެފަދަކަމެއް ފެނިއްޖެނަމަ ދަނޑު ނަގާފައިވާ މީހަކަށް ދެވަނަފަހަރަށް ދަނޑު
ދޫނުކުރުމާއި ،އަދި ވަގުތުން ދަނޑުން ބޭލުމުގެ އިޙުތިޔާރު މިކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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(ހ) ޓީމަކން ނވަތަ ކޅންތެރިއަކ ކރާ ކށގެ މިންވަރަށް ބަލާ އެ ޓީމަކަށް ނވަތަ އެ ކޅންތެރިއަކަށް
ތިރީގައި މިވާ އަދަބތައް ކަނޑައެޅި ދާނެއެވެ.
 ކޅންތެރިން ނވަތަ ޓީމް ކރި ކށަކަށްބަލާ  10ދވަހާއި  1މަސް ދވަހގެ މއްތަކަށްސަސްޕެންޑްކރން
 ކޅންތެރިޔާ ޓީމލިސްޓން އނިކރން ޓީމގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލް ކރން(ށ) މީގެ އިތރން ޤާނޫނތަކާއި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކރާ ކށްތަކގައި (ޢަމަލތަކގައި) އެ ޤާނޫން
ނވަތަ ޤަވާއިދެއްގެ ދަށން އެކށެއްކރި ފަރާތަކާމެދ ފިޔަވަޅއެޅޭނެއެވެ.

